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लाइम रेचजस, इंगं्लड १८०९

दहा वर्ाािी मेरी एचनंग खडकापरं्यत िालत गेली. 

चतथं चतने दगड उलट ला आचि मग आपली मान हलवली.

चतिे वडील आचि भाऊ जोसेफने पाण्याच्या जवळच्या खडकांिे

चनरीक्षि केले. मेरीने आपली हातोडी उिलली.

चतने एका इतर खडकावर हातोडा मारला.

खडकािा एक तुकडा तुटला, मेरीने तो उिलला आचि ती हसली.

चतला एक आश्चर्याकारक वसू्त चमळाली होती.



मेरीच्या त्या वसु्तत खरंि एक जीवाश्म होता.

जेव्हा जनावर मरतात, तेव्हा त्यांिे शरीर हळूहळू

तुकड्ांमधे्य चवभागले जाते. 

नंतर ते पृथ्वीिे भाग होतात. त्यांिी हाडे खोल जचमनीत

पुरली जातात.

ती हाडं माती आचि वाळूच्या खाली गाडले जाऊ

शकतात.

हजारों वर्ांमधे्य त्यांिे रुपांतर दगडात होवू शकते.

तेव्हा त्यांना "जीवाश्म" म्हिजे फॉचसल म्हटलं जातं.

वनस्पतीिें सुद्धा जीवाश्म होवू शकतात.

पार्यांच्या खुिा सुद्धा दगड होवू शकतात.



मेरी, जोसेफ आचि त्यांिे वडील जीवाश्म शोधक

होते.

त्यांना जे जीवाश्म चमळाले, ते त्या जनावरांिे होते जे

लगभग वीस करोड वरे् आधी इथे राहत होते.

काही अम्मोनाईट होते.

अम्मोनाईट एक प्रकारिे शंख होते.

ते समुद्रात पोहत असत. त्यांिी कातडी शंखा

सारखी होते. 

१८०० च्या दशकातल्या मुलीिंा चविार करता मेरी एचनंगिे

जीवन खूप असामान्य होते.

खूप लोकांना वाटे की मुली ं जीवाश्मच्या बाबतीतला

अभ्यास करू शकत नाही. 

त्यांना वाटे की मुली ं चवज्ञान चशकू नरे्य.

पि मेरीच्या वचडल, ररिडा हे त्या चविारांशी सहमत नव्हते.

ते आपल्या बरोबर मेरी आचि जोसेफला जीवाश्म

शोधण्यासाठी घेवून जात.



एचनंग पररवार चदवसभरातले चकतीतरी तास बाहेर

घालवत असत.

ते समुद्र चकनाऱ्र्यावर िालत असत.

ते पाण्यात उतरते आचि खडकांवर िढत असत.

हवा, पाऊस, लाटा नेहमीि खडकांिे तुकडे करत.

त्या खडकांमधे्य काही जीवाश्म सुद्धा होते.

ररिडाने मेरी आचि जोसेफला खडकाकडे लक्षपूवाक

बघार्यला चशकवले.

त्यांनी आपल्या मुलांना जीवाश्म शोधार्यला आचि ते

एकत्र करार्यला चशकवलं.



एचनंग पररवाराला जीवाश्म शोधार्यला आवडत असे.

पि ते जीवाश्म फक्त मनोरंजिासाठी शोधत नव्हते.

ररिडा एचनंग त्या जीवाश्मांना आपल्या फचनािरच्या दुकानात

एका टेबलावर ठेवत असत.

लाइम रेचजसिा दौरा करिारे पर्याटक ते खरेदी करत.

त्या पैशांवर एचनंग पररवारािा घरखिा िालत असे.

जेव्हा मेरी ११ वर्ाािी होती, तेव्हा चतच्या वचडलांना मोठी

दुखापत झाली.

ते जवळच्या शहरातल्या रस्त्यावरच्या खडकावरून पडले.

ररिडा आधीपासूनि आजारी होते.

पडल्यानंतर ते खूपि अशक्त झाले.

आक्टोबर मधे्य त्यांिा मृतू्य झाला.



मग ररिडािे फचनािरिे दुकान बंद झाले आचि एचनंग पररवार

खूप गरीब झाला.

र्यापेक्षा वाईट म्हिजे त्यांच्यावर कजा झालं.

आता त्यांच्यासाठी जीवाश्म शोधिे आचि चवकिे जरुरीिे

होते.

मग मेरीच्या आईने जीवाश्म व्यवसार्यािी जबाबदारी

सांभाळली.

मेरी आचि जोसेफने आपल्या आईला मदत केली.

मुलांनी थंडीत, पावसात सुद्धा समुद्र चकनाऱ्र्यावर जीवाश्मिा

शोध घेतला. 

त्यांना माचहत होते की थंडीतील वादळा मुळे डोगंर

कोसळतात.वे

त्यावेळी जीवाश्म शोधिे सोपं्प होतं.

तेव्हा मेरी आचि जोसफला खूप सावध राहावे लागे.

जर दगड त्यांच्यावर पडले तर त्यांना खूप मोठी दुखापत होवू

शकली असती.

एवढंि नाही तर त्यांिा मृतू्य होवू शकला असता.



१८११ मधे्य, जोसेफला एक कवटी चमळाली.

त्यािी लांब हनुवटी आचि काही दात होते.

ते चदसार्यला मगरी सारखे वाटत होते.

जोसफने मेरीला ते चठकाि सांचगतले चजथे

त्याला ती कवटी चमळाली होती. 

एक वर्ाानंतर मेरीला त्या सजीवािे बाकी जीवाश्म चमळाले.

तो खूप मोठा होता.

मेरी त्या जीवाश्मला खडकातून बाहेर काढू शकली नाही.

मेरी आचि चतच्या आईने शहरातल्या काही मजुरांना त्या

कामाला लावलं..

त्यांनी जीवाश्म काढार्यला मेरीला मदत केली. मग मेरी ते

आपल्या घरी घेवून गेली.



एचनंग पररवाराने ते जीवाश्म चवकून टाकले.

ते खरेदी करिाऱ्र्या व्यक्तीने ते जीवाश्म लंडनच्या

मु्यचझर्यमला ते भेट चदले.

मु्यचझर्यमिे वैज्ञाचनक त्यामुळे खूप उत्साचहत झाले.

ते एक सरपटिाऱ्र्या प्राण्यािे पूिा जीवाश्म होते,

जे समुद्रात राहतात.

त्यांनी असा जीव आधी कधी पाचहला नव्हता.

१८१७ मधे्य, त्यांनी त्या सरपटिाऱ्र्या प्राण्याला,  

"इचिचथर्योसौर" नाव चदलं.

इचिचथर्योसौरला चवकल्यामुळे एचनंग पररवारािे कजा चफटले.

पि ते अजूनही गरीब होते.

जोसफला अचधक कमवावे वाटे.

म्हिून तो फचनािरवर कव्हर लावाण्यािे काम चशकू लागला.

मेरी, जीवाश्म गोळा करत असे.



१८१९ च्या उन्हाळ्या परं्यत एचनंग पररवाराला पैशांिी खूप

गरज होती.

त्यांना जवळजवळ एका वर्ाापासून एकही मोठे जीवाश्म

चमळाले नव्हते.

मेरीच्या आईला घरािे भाडे द्यावे लागत असे.

आता आई पररवारािे फचनािर चवकार्यला तर्यार झाली होती.

मग एक मािूस जो जीवाश्म गोळा करत असे त्याने त्यांना

मदत केली.

कनाल थॉमस चबिा नेहमी एचनंग पररवाराकडून जीवाश्म खरेदी

करत असत.

त्यांना माचहत होते की एचनंग पररवार इंगं्लडिा सगळ्यात िांगला

जीवाश्म गोळा करिारा होता..

कनाल चबिा र्यांना, एचनंग पररवारािी गररबी बघून चिंता वाटे.  

१८२० मधे्य, कनाल चबिाने जीवाश्मािा आपला संग्रह चवकला. 

आचि त्यांनी ते पैसे मेरीच्या आईला चदले.



पुढच्या वर्ी, एचनंग पररवाराने अजून एक इचिचथर्योसौरिा

शोध लावला.

जीवाश्म संग्रहकत्यांच्या एका समुहाने तो खरेदी केला.

त्यांनी तो एका संग्रहालर्याला भेट चदला.

त्या काळात, संग्रहालर्य जीवाश्म शोधिाऱ्र्यांना आचि

चवकिाऱ्र्यांना शे्रर्य देत नसत.

संग्रहालर्य फक्त जीवाश्म भेट देिाऱ्र्यांनाि शे्रर्य देत असे.

इचिचथर्योसौर खरेदी करिाऱ्र्या लोकांिे नाव संग्रहालर्याच्या

रेकॉडा मधे्य नोदंवले गेले.

पि त्यात एचनंग पररवारािे नाव नव्हते.



जेव्हा मेरी २४ वर्ाािी झाली, तेव्हा चतने अजून एक

महत्वपूिा शोध लावला.

चतने एक पे्लसीओसौर जीवाश्म शोधला.

इचिचथर्योसौर प्रमािे तो अनोखा सरपटिारा प्रािी समुद्रात

राहत असे.

मेरीिा पे्लसीओसौर, नऊ फुट लांब आचि सहा फुट रंुद

होता.

त्यािे दात टोकदार दातांनी भरलेले होते. त्यािी मान

सापासारखी लांब होती, आचि पार्यांऐवजी त्यािे िार सपाट

पेंडल होते.



मेरीला सापडण्या आधी, पे्लसीओसौरिे केवळ काही

तुकडेि चमळाले होते.

ते कार्य होते हे वैज्ञाचनकांना नक्की माचहत नव्हते.

कारि मेरीने शोधलेले जीवाश्म जवळजवळ संपूिा होते,

वैज्ञाचनक त्यातून काही नवं चशकले.

पे्लसीओसौर, सरपटिाऱ्र्या प्राण्यांमधल्या एका नव्या 

मोठ्या समुहािा सदस्य होता.

जोपरं्यत मेरीने पे्लसीओसौरला शोधलं नव्हतं तोपरं्यत ही

गोष्ट कोिाला माचहत नव्हती.

एका प्रचसद्ध वैज्ञाचनकाने मेरीच्या जीवाश्माबाबत एक

ररपोटा चलहला.

पि त्याने आपल्या ररपोटामधे्य मेरीिा उले्लख केला नाही.

पि लोकांना कळलं की ते जीवाश्म मेरीने शोधलं आहे.

लवकरि, लाइम रेचजसमधे्य रे्यिाऱ्र्या पर्याटकांना मेरी

एचनंगला भेटावं वाटे.



मेरी आपल्या आवडत्या जीवाश्मोबंाबत चजतकं शक्य आहे

तेवढं चशकली.

चतने इतर लोकांच्या जीवाश्मोचं्या बाबत अभ्यास केला.

लाइम रेचजस मधे्य चफल्पोट बचहिीजवळ सुद्धा

जीवाश्मोिंा एक मोठा संग्रह होता.

त्यांनी मेरीला आपला संग्रह बघू चदला.

मेरीने वैज्ञाचनकांना पत्र सुद्धा चलहले.

वैज्ञाचनकानी मेरीला आपली पुस्तके आचि शोध चनबंध

पाठवले.

मेरीने जे काही वािलं, त्यािी तुलना चतच्या द्वारे शोधलेल्या

जीवाश्मोशी केली.

चतने आपल्या जीवाश्मािी तुलना जीचवत समुद्री प्राण्यांशी

पि केली.

चतने आपले चविार वैज्ञाचनकांना सांचगतले, हळूहळू

वैज्ञाचनक मेरीिा सम्मान करू लागले.



१८२५ परं्यत मेरीिा भाऊ जोसेफने जीवाश्म व्यवसार्य सोडला

होता.

मग मेरीने त्या व्यवसार्यािा कारभार सांभाळला. 

त्या काळात एखाद्या मचहलेने कोिताही व्यवसार्य करिे

असामन्य गोष्ट होती.

जीवाश्म शोधिे अजूनि अवघड गोष्ट होती.

लोकांना वाटे की मेरी चजतकी वेगळी होती,  चततकेि चतच्या

द्वारे शोधलेले जीवाश्म होते..

मेरी एका अन्य प्रकारे सुद्धा वेगळी होती.

चतला आपल्या मनातली गोष्ट स्पष्टपिे सांगार्यला आवडे.

मेरीने आपल्या जीवाश्मांिा लक्षपूवाक अभ्यास केला.

चतला माचहत होतं की त्यांिी हाडं एकमेकांत कसे चफट

बसतात. 

जर कोिी वैज्ञाचनकाने हाडं िुकीच्या पद्धतीने जोडली,

तर मेरी आपला उठवत असे.  

जर चतला र्योग्य गोष्टी माचहत असेल तर मेरी असहमती

दाखवार्यला घाबरत नसे.



मेरी रोज जीवाश्म शोधत असे.

कधी-कधी ती १० मैल सुद्धा पार्यी िालत जाई.

चतिं कुतं्र, टर े, नेहमी चतच्या बरोबर असे.

मेरीच्या मेहनतीला फळ चमळाले.

१८२८ मधे्य, चतला एक बेलेमनाइट चमळाले..

बेलेमनाइट कधीकाळी समुद्रात राहत होते.

स्क्विड सारखे, ते शाईच्या ढगांिा पाऊस पाडू शकतो.

मेरीला र्या आधीही बेलेमनाइट्स चमळाले होते.

पि हा नमुना एकदम खास होता.

अचधकांश जीवाश्म हाडांपासून चकंवा कातडीपासून तर्यार

होत, न शरीराच्या नाजूक भागापासून

मेरीच्या जीवाश्मात बेलेमनाइटच्या शाईच्या मऊ

चपशवीिी रेर्ा स्पष्ट चदसत होती.

त्यात काही शाई सुद्धा होती.



त्या वर्ाानंतर, मेरीला एक टेरोसौरिा जीवाश्म

चमळाला.

टेरोसौर, पंखािे सरपटिारे प्रािी होते.

मेरीला इंग्लड मधे्य सवा प्रथम टेरोसौर चमळाला होता.

जीवाश्म बघून लोक हैराि झाले.

हा जीव खरोखर जीचवत होता?

त्यािे दात, वाकलेले पंजे आचि पंख होते.

तो कोिी उडिारा अजगरासारखा वाटत होता.

चवचलर्यम बकलैंड नावाच्या वैज्ञाचनकाने एका ररपोटामधे्य

मेरीच्या जीवाश्मािे विान केलं.

आचि त्याने हे ही चलहलं की मेरीने तो शोधला आहे. 

आता मेरीिे काम लोकांना माचहत झाले होते.



जेव्हा मेरी जीवाश्मिा संग्रह करत होती, तेव्हा चतला नेहमीि

वेळेिे भान राहत नसे.

चतच्या आसपास कार्य घडत होते र्यावर चतिे आजीबात लक्ष

नव्हते.

१८२९ मधे्य एक चदवस, मेरी एका खडकातून एक जीवाश्म

काढत होती.

ती इतकी व्यग्र होती की पाण्यावर चतिे लक्षही नव्हते.

खूप वेगाने भरतीिे पािी रे्यत होते.

मेरी आचि चतिा सहाय्यकाला पाण्यापासून वािण्यासाठी

पळावे लागले. ती कसेतरी वािले.

पि मेरीला वाटले असा धोका पत्करिे र्योग्य होते. कारि

चतला जे जीवाश्म चमळाले ते अजून एक पे्लसीओसौर चनघाले. 

हे आधीच्या पेक्षा उत्तम होते.



१८२९च्या चडसेंबरमधे्य, मेरीला अजून एक वेगळे जीवाश्म

चमळाले.

त्यािे दात काट्ांच्या आकारािे होते. शरीरावर पंख होते,

चिमिी सारखे. त्या पंखामुळे मेरीला एका स्क्वटंग–रे िी

आठवि आली. चतने एक स्क्वटंग-रे कापून बचघतली.  ती

जीवाश्म सारखी चदसत होती का? पि चतिी हाडं वेगळी

चदसत होती. तरी पि मेरीला ते जीवाश्म एका माशासारखे

वाटले.

काही वैज्ञाचनक चतच्याशी सहमत झाले.

दुसऱ्र्यांना ते एका सरपटिाऱ्र्या पक्ष्यासारखे वाटले. 

काही वर्ांनंतर, वैज्ञाचनकांना कळलं की मेरीने शोधलेले

ते जीवाश्म खरंि एक मासा होता.

तो एक चिमेरा होता..

चिमेरािी टोकदार हनुवटी असते. त्यािी शेपटी

िाबकासारखी लांब असते. जसा मेरीने चविार केला

होता तसा तो स्क्वटंग-रेिा नातलग चनघाला.



१८३० मधे्य मेरीने आपला चतसरा पे्लसीओसौर शोधला.

पुढच्या काही वर्ाात, चतला चकतीतरी छोटे जीवाश्म

सुद्धा सापडले. 

आचि १८३३ मधे्य ती कशीबशी वािली.

ती एका खडकाच्या खाली शोधत होती. चतिे कुत्र टर े

चतच्याजवळि होते.

तेव्हाि मेरीने एक कका श आवाज ऐकला. चतला काही

समजण्याच्या आधी, वरून दगडांिा ढीग खाली पडला. 

टर ेिा त्वररत मृतू्य झाला. त्यामुळे मेरी खूप दुुः खी झाली. 

पि जीवाश्म शोधिे चतिे काम होते. अचधक जीवाश्म

शोधण्यासाठी ती चकतीतरी वेळा समुद्र चकनारी जात

असे.



१८४७ मधे्य मेरीिा मृतू्य झाला. चतच्या मृतू्यनंतर आजही लोक

मेरीने शोधलेल्या जीवाश्मांिा अभ्यास करत आहेत. ते मेरी द्वारा

शोधलेल्या चित्रचवचित्र जनावरांच्या बाबत प्रश्न चविारतात. मेरी

एचनंगला चतच्या कामािे खूप शे्रर्य चमळाले नाही. पि चतने

जीवाश्म शोधण्यािे काम कधी सोडले नाही. चतच्या

जीवाश्मांमुळे वीस कोटी वर्ा आधी असिाऱ्र्या समुद्री जीवनाच्या

बाबत जािून घेण्यास लोकांना मदत झाली. 

मेरीने जीवाश्म चवकण्यािे काम िांगले केले. चतने मोठं दुकान

असिारे घर भाड्ाने घेतले. चतने लाइम रेचजस मधे्य राहिाऱ्र्या

गरीब लोकांना पैसे दान चदले. चकतीतरी लोक चतला भेटार्यला रे्यत

असत. मेरीला आपल्या जीवाश्मांच्या बाबत मुलांना सांगार्यला

आवडे. ज्याला कोिाला चशकार्यिी इच्छा आहे, मेरी त्यांच्याशी

बोलतांना खुश होत असे.



मेरी एचनंगच्या बद्दल

मेरीला आपल्या कामािे खूप कमी शे्रर्य चमळाले. १८०० च्या

दशकातल्या वैज्ञाचनकांना अशा मचहलेला चवसरिे सोपे्प होते, जी आपल्या

उपजीचवकेसाठी जीवाश्म चवकत असे. वास्तवात मेरीच्या बद्दलच्या चकतीतरी

गोष्टी केवळ १८१२ मधे्य सापडलेल्या इचिचथर्योसौरच्या बाबत आहेत - आचि

त्या पि खरं नाही.

पि मेरीच्या काळातील पते्र, माचसके, वतामानपते्र आचि वैज्ञाचनक

लेखांमुळे चतिे र्योगदान समजले. मेरीने एकचत्रत केलेल्या जीवाश्मांमुळे

लोकांना पृथ्वी आचि त्यावरील जनावरािा इचतहास र्याबाबतच्या अनेक

प्रश्नांना समजून घेण्यािी पे्ररिा चमळाली. हळूहळू आम्हाला मेरी एचनंगिे

सत्य कळले. ती एक दृढ़ चनश्चर्यी मचहला होती जी आपल्या काळातील

सगळ्यात मोठी जीवाश्म शोधक होती.
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झाला.

१८०० — वीज पडूनही वािली, ज्यात तीन लोकांिा मृतू्य झाला.

१८१० — मेरीिे वडील ररिडा एचनंग र्यांिा मृतु्य.

१८११ — मेरीिा भाऊ - जोसेफ एचनंगकडून इचिचथर्योसौर कवटीिा शोध

१८१२ — बाकी इचिचथर्योसौर सांगाडा चमळाला.

१८२१ —एचनंग पररवाराला अजून एक इचिचथर्योसौर चमळाला.

१८२३ —पचहले पूिा पे्लसीओसौरिे जीवाश्म चमळाले.

१८२५ —पररवाराने जीवाश्म व्यवसार्य िालवार्यला सुरुवात केली.

१८२८ —इंग्लैंड मधे्य दुलाभ बेलेमनाइट जीवाश्म आचि पचहला टेरोसौर

चमळाले.

१८२९ —दूसरा पे्लसीओसौरआचि चिमेरािे जीवाश्म चमळाले.

१८३० —तीसरा पे्लसीओसौर चमळाला.

१८४२ —मेरीच्या आईिा मृतु्य, ज्यांिे नाव सुद्धा मेरी एचनंग होते.

१८४७ —९ मािाला स्तनािा कॅन्सर होवून मृतू्य झाला.

१८४८ —लंडनच्या चजर्योलॉचजकल सोसार्यटीच्या क्वाटारली जनाल मधे्य

मेरी एचनंगच्या मृतू्यिी बातमी प्रकाचशत झाली. हे पचहल्यांदा होते की

एखाद्या गैर सदस्यािा अशा प्रकारे सन्मान केला गेला होता.

मेरी एचनंगच्या काळात मचहलांनी

वैज्ञाचनक होिे कठीि होते. 

अचधकांश चविचवद्यालर्य मचहलांसाठी

उघडे नव्हते. मेरी तसेही चशक्षिािा

खिा करू शकत नव्हती. म्हिून चतने

प्रश्न चविारले, अभ्यास केला आचि, 

जीवाश्मािा अभ्यास करून स्वतुः

चशकली. मेरीकडून जीवाश्म.

खरेदी करिाऱ्र्या काही लोकांना वाटे की इंग्लडमधे्य जीवाश्मांच्या

बाबत सगळ्यात अचधक मेरीला माचहती आहे.


